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Referat Avlsrådsmøte i NVK 2020 

 
 

DATO: 24-01-2020  fysisk møte Gardermoen 

Tilstede: 
Avlsrådsleder 
KV 
 
SV 
LV 
 

 
Trude Lien 
Ingeborg Nygaard, Britt Schibbye 
 
Sigurd Nikolaisen, Tone Jorde 
Liv-Jorunn Karlsen, Bjørn Frode Eriksen 

Fravær   Torgeir Dahl 

Neste avlsrådsmøte   

   

Sak  Vedtak Ansvar 

Sak :01/20   
       HD , utvikling i rasene - 
strategi i avlsarbeidet 
                             

Utviklingen HD siste år hver rase. Diskusjoner 
rundt strategi, hva som er kommet frem i NKK 
rapporten, vanskelige skjønnsmessige avgjørelser 
i enkeltsaker. Har vi god faglig begrunnelse kan vi 
avvike fra kriteriene, men med varsomhet. Mener 
vi har en fornuftig strategi.  
 

 

Sak 02/20: Datahound, om 
registreringer på 
valpelisten 
 

 Gjennomgang med datahound på storskjerm, 
enighet om å gjøre betegnelser og fargevalg på 
variablene  mer enhetlige mellom rasene, hvilke 
farger bruker vi å markere med, datovalg 
kronologisk rekkefølge, hvilken tekst på de ulike 
kategoriene.  
Konklusjon: 
Hvordan vi kategoriserer parringer: Godkjent 
planlagt parring (Planlagt parring merkes med 
gult), Godkjent parring (denne er gjennomført, 
dato for valper justeres og merkes med orange). 
Andre parringer (hvit farge) 
 

 

 

 

 

Alle 

Sak 03/20: Digitale skjema for 
avlshund og parring, 
 

 
Tone demonstrerer utkast til skjema, får innspill og 
utvikler videre før neste gjennomgang på årsmøtet.  
 
 

Tone 

Sak 04/20: Kunnskapsdeling, 
rolleforståelse, 
kompetanse, bruken av 
sosiale medier 
 

  
Diskusjon rundt hvor viktig det er å få kunnskap og 
kompetanse ut til medlemmene for å øke forståelse 
for valg og strategier. Viktig at medlemmene forstår 
hvilken rolle og mandat avlsrådet har.  
Viktig også å dele fagkompetanse, skal ha faglige 
foredrag på årsmøtet i tillegg til helgens avlsseminar.  
Kan vi bli flinkere til å produsere stoff til nettsiden? 
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Gjennomførte godkjente parringer kan publiseres 
under «Nyheter» fra avlsrådet på hjemmesiden. 
 

Sak 05/20: Bladet «Fuglehunden» 
 

 
 
I bladet Fuglehunden  er det stor variasjon i innhold 
fra rase til rase. Diskusjon om hva som er bra og hva vi 
kan bidra med.  
 Avlsrådet vil bidra med mer innhold i bladet 
fuglehunden ved å legge ut informasjon og bilde av 
nye avlsgodkjente hunder 

 
 
 
.  

Alle 

Sak 06/20: Kontroll på avlspriser og 
utstillingspriser? 
 
 

Gjennomgang 
  
 

 

 Gruppearbeid (hver rase 
for seg)  arbeider med PP 
årsrapport  
 

  

 

 

 

 


